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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/9/43 

frá 8. nóvember 2010 

um breytingu á ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. tilskipunar ráðsins 
 89/106/EBE um byggingarvörur (*) 

(tilkynnt með númeri C(2010) 7542) 

 (2010/679/ESB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 89/106/EBE frá 21. 
desember 1988 um samræmingu á lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um byggingarvörur (1), 
einkum a-lið 4. mgr. 13. gr., 

að höfðu samráði við fastanefndina um byggingarmál, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1)  Þann 24. október 1995 samþykkti framkvæmdastjórnin 
ákvörðun 95/467/EB um framkvæmd 2. mgr. 20. gr. 
tilskipunar ráðsins 89/106/EBE um byggingarvörur (2). 

2)  Til þess að aðlaga kerfin til staðfestingar á samræmi fyrir 
vöruflokkinn „REYKHÁFAR, LOFTRÁSIR OG SÉR-
HÆFÐAR BYGGINGARVÖRUR“ að tækniframförum 
skal 3. viðauka við ákvörðunina breytt. 

3)  Því ber að breyta ákvörðuninni til samræmis við það. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum 3. viðauka við ákvörðun 95/467/EB er breytt til 
samræmis við viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 8. nóvember 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio TAJANI 

varaforseti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 292, 10.11.2010, bls. 55. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 197/2012 frá 26. 
október 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnar-
tíðindi Evrópusambandsins nr. 6, 24.1.2013, bls. 12. 

(1) Stjtíð. EB L 40, 11.2.1989, bls. 12.  
(2) Stjtíð. EB L 268, 10.11.1995, bls. 29. 
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VIÐAUKI 

Eftirfarandi færsla bætist við í töfluna er varðar vöruhópinn „REYKHÁFAR, LOFTRÁSIR OG SÉRHÆFÐAR 
BYGGINGARVÖRUR“ í 3. viðauka við ákvörðun 95/467/EB: 

Vara/vörur Fyrirhuguð notkun 
Stig eða flokkur/flokkar 

(Viðbrögð við bruna) 
Kerfi til staðfestingar á 

samræmi 

„tilbúnir reykháfar (hæðarháar 
einingar), loftrásaklæðningar 

(einingar eða blokkir), 
reykháfur með mörgum 
veggjum (einingar eða 

blokkir), blokkir fyrir reykháfa 
með einum vegg, frístandandi 

reykháfar og innbyggðir 
reykháfar í samstæðum, hettur 

á reykháfa 

Til notkunar sem heyrir 
undir reglur um viðbrögð 

við bruna 

(A1, A2, B, C)(*) 

(A1, A2, B, C)(**), D, E 

(A1 til E)(***), F 

1 

3 

4 

1. kerfi: Sjá i. lið 2. liðar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE, án úttektarprófunar á sýnum. 
3. kerfi: Sjá annan kost í ii. lið 2. liðar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE, 
4. kerfi: Sjá þriðja kost í ii. lið 2. liðar III. viðauka við tilskipun 89/106/EBE. 
(*) Vörur/efni sem fá hagstæðari flokkun, með tilliti til viðbragða við bruna, sem rekja má til ákveðins, auðgreinanlegs stigs í 

framleiðsluferlinu (t.d. þegar logavarnarefnum er bætt við eða við takmörkun á lífrænum efnum). 
(**) Vörur/efni, önnur en þau sem neðanmálsgrein (*) vísar til. 
(***) Vörur/efni sem ekki er þörf á að prófa með tilliti til viðbragða við bruna (t.d. vörur/efni sem teljast til flokks A1 samkvæmt ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 96/603/EB (Stjtíð. EB L 267, 19.10.1996, bls. 23)).“ 
 

 


